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Formanden har ordet
Kære medlemmer.
Foråret er på vej og det er Nordic Open 2011 også. Der er som altid masser af prestige på spil, når verdens 
største turnering løber af stablen i Påsken.

Bestyrelsen håber at se alle vores medlemmer i 
København og opfordrer til at tage familie, venner, 
kollegaer med. Nordic Open forventes igen i år at 
blive et brag af en turnering, for spillere på alle 
niveauer og Nordic Open giver rigtig god mulighed 
for at lære mere om spillet og prøve kræfter med 
turneringsbackgammon. 

Breddearbejde
Der er i bestyrelsen sat en række tiltag i værk i forsøget 
på at tiltrække nye medlemmer til vores forbund. De 
væsentligste er en genoplivning af en landsdækkende 
turnering og så vil vi forsøge at ramme de unge bedre 
end tidligere ved at få lavet ungdomsturneringer i 
samarbejde med skolerne. 
Til de opgaver skal der bruges en række frivillige. I skrivende stund er der ved at blive 
lavet job-opslag. De bliver alle opslået på ”Debatten” og jeg håber at vi kan finde 
medlemmer, der har lyst til at hjælpe til med at Dansk Backgammon Forbund kan 
blive endnu bedre.

Hjemmeside og GAMMON
Bestyrelsen har brugt lang tid på at diskutere fremtiden for både vores medlemsblad 
og hjemmesiden. Begge dele trænger til opfriskning, og der arbejdes nu på en løsning 
hvor GAMMON skal gøres mere aktuelt og vores hjemmeside skal opfriskes. Tanken 
er at der skal laves en web-redaktion som løbende kan bringe artikler således at 
nyhederne leveres mens de er aktuelle, og samtidig skal de være med til at gøre 
vores hjemmeside mere interessant. Den eksisterende hjemmeside fungerer på 
mange måder rigtig godt rent funktionelt og hvornår vi kan være klar med et nyt 
setup, afhænger meget af hvor hurtigt vi kan få teknikken til at fungere i et nyt 
format. Håbet er at vi kan præsentere ny hjemmeside i løbet af efteråret. GAMMON 
vil herefter få et nyt format og ikke udkomme helt så ofte, men til gengæld vil der 
blive investeret mere i det enkelte blad.

Tillykke
Siden sidst har der været afholdt en masse turneringer. 
Jeg vil gerne sige tillykke til Tia Nielsen med DM for Damer. Tillykke til Kristian Ernst 
og Carsten Dyrup der vandt deres række ved Hajfri Hyggecup 2.0. Et kæmpe tillykke 
til Kaptajn Bang og NEMO med triumfen ved DM for Hold. Tillykke til Kenneth Friis, 
Kenny Nissen og Patrick Toxværd der vandt de 3 juleturneringer. Et gigantisk tillykke 
til Henrik Løber der fortjent kan kalde sig Danmarksmester og endelig tillykke til 
Christian Munk Christensen med succesen ved Summer Cup Vest. 

Tusinde tak til Turneringsudvalget og arrangørerne af alle disse turneringer!

Rigtig god læselyst og jeg glæder mig til at se alle til Nordic Open 2011

Frederik Bentler
Formand, Dansk Backgammon Forbund

Bliv medlem af DBgF
Som medlem har du bl.a. følgende 
fordele:

•Du kan deltage i turneringer der bliver 
holdt rundt omkring i landet året rundt.
•Du vil få et ratingtal og figurere på den 
officielle ratingliste over danske spillere.
•Du kan deltage i hold-turneringen, der 
starter i september og afsluttes i februar.
•Du vil modtage DBgF’s medlemsblad 
‘Gammon’ fire gange årligt.

Hvis du ikke tidligere har været medlem 
af DBgF, kan du blive medlem i et halvt 
år for kun 100,00 kr. gennem vores 
introtilbud. Dette tilbud kan kun benyttes 
én gang. 

Det normale medlemskab koster 250 kr. 
pr. halvår. 

For kun 400 kr. pr. halvår kan du tegne et 
familie-medlemskab.
 
Hvis man er under 21 år kan man melde 
sig ind på et juniormedlemskab, der 
koster 125 kr. for et halvt år. 

For yderligere information
kan du klikke ind på:

www.dbgf.dk/medlemsskab

En betænksom formand
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DM for damer 2011
Lørdag d. 5 marts blev der afholdt DM for damer i River Club, Valby. 41 top friske og motiverede 
damer var mødt op for at kæmpe om den eftertragtede titel. 
Igen i år, blev der sat deltagerrekord- sådan der de damer!

Forsvarende danmarksmester Nanna Lee, kunne 
desværre ikke komme og forsvare sin titel, men havde 
mange tanker rettet vores vej. Det skal dog lige siges, 
at damen ikke var i landet, så en ferie med familien var 
selvfølgelig undskyldt for manglende deltagelse. 
 
Lidt forsinket af gruppefoto til Gammon, og den jyske 
mafia kunne vi skyde DM i gang kl. 10:45. Lyden af en 
raflen med terninger og 41 damer der snakker, skriver 
snakker, var nok til, at få smilet frem på mine læber. 
Dagen igennem bød på meget snak, grin og generel 
hygge. 

Mafioso Bondo, havde fået stablet en sidelirs turnering på 
banen, for de mænd der bare ikke kunne holde sig væk. 
Men det er måske også svært når så mange damer er 
samlet et sted?

Efter 4 runde skulle slaget stå mellem Tia Nielsen og 
Pernille Rosendal. Der blev rullet godt igennem, men 
Pernille Rosendal måtte se sig slået af Tia Nielsen. 
Ved gennemgang af korrektion, var Pernille Rosendal og 
Anne Trabolt ens på korrektionen, og 2. pladsen skulle 
der spilles om. Anne Trabolt vandt over Pernille Rosendal, 
og således blev de tre placeringer afgjort. 

Nedenfor ses den samlede oversigt over vinderne. 

Danmarks mester: 3723 - Tia Nielsen med 5 P 
Nr. 2: 2183 - Anne Trabolt med 4 P 
Nr. 3: 1387 - Pernille Rosendal med 4 
Nr. 4: 16 - Rikke Kragh med 4 P 
Nr. 5: 4803 - Elisabeth Nørholm med 4 P 
Nr. 6: 3692 - Denise M. Hansen med 4 P 
Nr. 7: 6802 - Lykke Rasmussen med 4 P 
Nr. 8: 1267 - Samira Yagoubi med 4 P 
Nr. 9: 10028 - Tanja Lewis med 4 P 

Spurt præmie med 3 ud af 3 
4659 - Nina Pedersen & 3772 - Sanne Birch
Et tillykke til alle vinderne samt et stort tillykke til Tia 
Nielsen, som kan skrive endnu en DM titel på sit CV. Sejt 
gået af dig.
 

Dagen igennem sørgede 
turneringsleder Michael 
Schou for god ro og orden. 
At styre 41 damer og 
tilhørende monradkort må 
vist være en bedrift i sig 
selv. Så af hjertet tak for 
hjælpen Schou.

Schou og jeg, har gjort denne turnering til ”vores”, og vi 
inviterer selvfølgelig til DM igen til næste år. 

Tak for en dejlig og hyggelig dag.

Tekst: Birgitte Nissen

Birgitte & Michael

Tia tv. og Pernille th.

Tia Nielsen
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Hajfri hygge-Cup 2.0
Under dette motto slog High Q og Taus Bøytler lørdag d. 26/2, dørene op for anden version af 
turneringen som han selv kalder: for folk der er trætte af at være hajføde.

Og for at give alle en så lige mulighed for at vinde 
turneringen var søstjernerækken tilegnet spillere med 
TMP under 500 og havfruerækken var for de lidt skrappere 
spillere med en rating under 1050.

Så denne noget kolde men dog solrige lørdag i februar var 
29 glade spillere mødt op til en dag med backgammon, 
16 i havfruerækken og 13 i søstjernerækken og i begge 
skulle der nu spilles en 4 runders monrad til 11 point.

Inden kampstart dukkede Andreas Becher op for at 
reklamere for billige Nordic satellitter også afholdt på 
High Q, men vinderen af søstjernerækken var allerede 
sikret en billet til nordic i form af en added entry til 
Intermediate til Nordic Open 2011.

Stemningen var høj fra start, og mange var glade for at 
Taus som ellers mest er kendt for at lave 1.0 nu også 
havde valgt at lave en 2.0.

Der var både flere helt nye medlemmer og mange 
kendinge fra sidste år bl.a. Marianne Bach - Runner up 
Hajfri Hyggecup 1.0, havfruerækken og Ulla Hansen - 
Vinder Hajfri Hyggecup 1.0, søstjernerækken.
Og der skulle ikke gå mere end 1 runde før flere gæster 
dukkede op og turneringen alligevel ikke blev helt fri for 

hajerne, da både en tidligere verdens og nordisk mester 
dukkede op for at kigge med og heppe på deres favorit 

havfrue og søstjerne.
Som der ligger i navnet på turneringen blev der hygget en 
del, men der skulle også findes en vinder og kampen var 
hård mellem sidste års vinder af søstjernerækken Ulla 
Hansen og Kristian Ernst, men Kristian kunne trække sig 
ud af kampen som sejrherre og kan nu kalde sig årets 
havfrue.

Årets søstjerne blev Carsten Dyrup der 
som den eneste i søstjernerækken 
havde 4 af 4 sejre, og nu derfor også er 
klar til intermediate til dette års nordic 
open.

Og mon ikke at denne fantastiske 
turnering giver anledning til at nogle 
haj aspiranter får blod på tanden, 
og kommer med flere resultater de 
kommende år.

Tak for en hyggelig turnering, hvor alt forløb perfekt igen!
Taus:

Hajfri Hygge-Cup 2-0 Turneringen, hvor du er favorit! Og 
hvor du ikke betaler registrering, og hvor fleksibiliteten er 
stor. Monradturneringen, der hedder cup til efternavn. Og 
så håber jeg, at der vil være 32 deltagere næste år.

Tekst: Tia Nielsen

Lykke

Skål!

Ulla Hansen vs. Kristian Ernst

Carsten Dyrup

Taus Bøytler
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Torsdag den 21. april kl. 12.00  
 
Hotel Scandic  
Vester Søgade 6  
1601 København  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Formandens beretning  
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  
5. Behandling af eventuelle forslag  
6. Valg af formand  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen)  
8. Valg af to forbundsrevisorer  
9. Valg af revisorsuppleant  
10. Eventuelt  
 
Ad. 5: Forslag der ønsket behandlet på landsrådet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. april.  
Ad 6 og 7: Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer der har anmeldt deres kandidatur senest d. 1. 
april.  
 
For at være stemmeberettiget på landsrådet skal man være klubformand eller have en fuldmagt fra 
formanden for den klub man er medlem af. Fuldmagten kan også sendes fra klubbens formand til 
info@dbgf.dk senest 15. april. Menige klubmedlemmer og DBgF-medlemmer som ikke er medlem af en 
klub, kan overvære landsrådet i det omfang pladsforholdene giver mulighed herfor.  
 
Følgende bestyrelses medlemmer er ikke på valg: 

Frederik Bentler (Formand) 
Thomas Werle Hansen 

Følgende bestyrelses kandidater er på valg:  
 
Tage Mellgren (genopstiller)  
Steen Grønbech (genopstiller) 
Mark L. Larsen (genopstiller) 

Derudover har følgende to bestyrelsesmedlemmer trukket sig og genopstiller ikke: 

Pierre Lynge 
Henrik Bang 
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Ugeturneringer
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Sæsonen hvor Nemo endelig vandt
En fodboldklub fra Christiania, en rickshaw-kørende danmarksmester, nostalgi
og masser af stjernestøv. Det er nogle af ingredienserne i fortællingen om
de nybagte danmarksmestre for hold.

Sådan, mand! Vi gjorde det! De andre år har vi ligesom 
manglet det der - vi ville vinde! Ordene kommer fra 
Thomas Jespersen. Ved siden af ham sidder Gabriel 
Andersen og nipper overlegent til et glas rødvin, mens 
han er bag ud 1-14 mod Danmarks bedste kvindelige 
backgammonspiller Pia Jeppesen. Og selv den mest 
konservative og fair play-hungrende tilskuer burde kunne 
sætte sig i Gabriels sted. Jo, man skal selvfølgelig altid 
spille for at vinde. Og ja, kampen betyder en hel del for 
Temple, som Pia spiller for, og i øvrigt også for en del 
andre hold. Men ikke for Gabriel eller Jespersen. For de 
spiller for Nemo.

Vi befinder os i Prøvehallen i Valby. Det er lørdag den 5. 
februar 2011 og uanset udfaldet af holdturneringens 
sidsterundeopgør mellem Nemo og Temple er Nemo 
sikker på at vinde danmarksmesterskabet for hold 
i sæsonen 2010/2011. Efter en knusende 4-0-sejr i 
næstsidste runde mod de regerende danmarksmestre 
fra Team Play 65, er Nemo sikker på at hente skabet, da 
de nærmeste forfølgere, Kaptajn Larsens oprykkerhold 
Nemesis, kun fik 2-2 mod favoritdræberne fra Svendborg 
Backgammon Klub.

En lang rejse

Spydige tunger kunne påstå, at Nemo, før denne 
sæson, var det skrappeste hold, der aldrig var blevet 
danmarksmestre. For det har i sandhed været en lang 
rejste mod det mesterskab, der altså kom stensikkert 
i hus, selv om Gabriel faldt af til Pia i sidste runde. 
Nemo-folket må især have haft kronisk mareridt over 
afslutningen på sæsonen 2008/2009, hvor holdet inden
de sidste fire runde lå på en delt førsteplads med 
Kolding Backgammon Klub (der blev danmarksmestre i 
sæsonen 2004/2005, men siden hen er blevet opløst. 
Ære være dens minde). I løbet af afslutnings-weekenden 
vandt Nemo blot fire af 12 enkeltkampe, hvilket betød, 
at holdet endte på en yderst tam sjetteplads. I stedet 
havnede mesterskabet hos Soirée Dansante, der modsat 

Nemo vandt 12 af de sidste 16 enkeltkampe og dermed 
overraskede Nemo, Kolding og alle andre, der fulgte med 
i holdturneringens øverste række.

Pearly Gate Primers vinder 1. DM for hold

Lad os hoppe yderligere tilbage i tiden, når vi nu alligevel er 
ved at udforske holdturneringens historie. Holdturneringen 
så sin begyndelse i sæsonen 1990/1991. Her deltog 24 
hold i tre rækker: Division Øst A, Division Øst B og Division 
Vest. I de to østrækker mødte alle holdene hinanden to
gange, og ligesom i dag bestod et holdturneringsopgør af 
fire enkeltkampe til 17 point. Af geografiske årsager mødte 
holdene i Division Vest kun hinanden en gang hver. De to 
bedste hold fra hver af de tre rækker kvalificerede sig til 
et slutspil, hvor alle hold mødte hinanden skærstorsdag i 
forbindelse med den tredje udgave af Nordic Open.

Af tidsmæssige årsager blev de fem runder på finaledagen 
kun spillet til 15 point, i stedet for de sædvanlige 17. Efter 
mange timers spil måtte de to skrappeste hold, Pearly 
Gate Primers og Team Zeze ud i en omkamp for at finde 
vinderen af det første danmarksmesterskab for hold 
(historien melder ikke noget om, hvad klokken var på 
dette tidspunkt). I omkampen vandt Pearly Gate Primers 
4-0 og blev dermed det første mesterhold.

De fire mesterspillere, der sikrede Pearly Gate Primers 
den afgørende sejr, var Lars Andersen, John Sjølin (der 
i 1993 tabte den individuelle VM-finale til Peter Jes 
Thomsen, der blev den første danske verdensmester), 
Erik Gravgaard (der mere eller mindre opfandt Dansk 
Backgammon Forbund sammen med Chris Ternel) og 
sidst men ikke mindst Michael Herbst, der efter sigende
har været en af de største personligheder i Dansk 
Backgammon Forbunds Historie.
Herbst afgik ved døden natten mellem den 28. og 29. 
januar 1998 (se evt. mindeordene i Gammon # 60, eller 
Lars B. Jørgensens fremragende portræt i Gammon 76 
(senere genoptrykt i Gammon # 100)). Ud over de fire 

Af Taus Bøytler / Research: Jens Neregaard / Foto: Pokernyhederne.com

En del af vinderholdet. Fra venstre er det Henrik Løber, Kim Valeur, Katja Spillum, Gabriel Andersen, Jens ‘Ynse’ Lauritsen, 

Morten Holm, Pierre Lynge, Tia Nielsen, Thomas Jespersen og Henrik Bang
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nævnte spillere bestod Peraly Gate Primers blandt andre 
af Henrik Østergaard, der vandt den først udgave af Nordic 
Open (1989). På taberholdet finder vi blandt andre Tino 
Brandt, der senere kom til at spille for Nemo. Tino havde
i øvrigt som den eneste spiller vundet samtlige fem 
kampe i DM-finalestævnet, men lige lidt hjalp det.

Et råd til forbundet

Skal vi lige for god ordens skyld genlæse den hyldest 
Pearly Gate Primers modtog i Gammon # 20 efter at have 
vundet det første danmarksmesterskab for hold:

“Sideløbende med Nordic afsluttede DBF i øvrigt 
danmarksmesterskabet for hold. Vindere blev Pearly 
Gate Primers fra Hellerup i København. The Primers slog 
Team Zeze efter omkamp med 3-1. Turneringen druknede 
lidt i det øvrige tam-tam, og det var egentlig ærgerligt, 
for nyskabelsen med divisions- og holdbackgammon 
er fremragende. Et godt råd til DBF: Læg finalen i 
divisionsturneringen på et andet tidspunkt næste år.”

Ikke den største hyldest i historien, men et eller andet 
sted skal man jo starte.

21 sæsoner for samme hold

Men hov, hvad med Nemo? Det var jo egentlig dem, artiklen 
handlede om. I den første udgave af holdturneringen 
deltog holdet Christiania Soccer Club, der senere blev til 
Nemo, i Division Øst B. Holdet blev nummer tre, hvilket lige 
præcis ikke var nok til at kvalificerede sig til finalerunden. 
Det skal i øvrigt bemærkes, at ingen af holdes otte spilere 
er medlem af Dansk Backgammon Forbund i dag (denne 
artikels forfatter har dog flere gange mødt Kenni Meggele 
på Vesterbrogade, og han, altså Kenni, ser ud til at være i 
fortræffelig form).

Nogle afsluttende bemærkninger om det første danmarks-
mesterskab for hold: Det eneste af de 24 hold, der 
deltog dengang og som stadig eksisterer i dag, er DBPS, 
der blev nummer fire i slutspillet i deres og forbundets 
debutsæson. Og to af fortidens DBPS-stjerner spiller 
skam stadig for DBPS, der i sæsonen 2010/2011 endte 
på en delt fjerdeplads i 3. division Øst A. Det drejer sig om 
Ole Nielsen og Anders Nielander (vinder af Nordic Open 
1999). De to spillere har altså hver spillet 21 sæsoner for 
DBPS, der iøvrigt vandt pokalturneringen i 2000. Det er 
aldrig blevet afsløret, hvad DBPS står for, og holdet selv 
vil ikke ud med det, men det bedste bud til dato er De 
Bedste På Sjælland (vist nok fundet på af Lødigt-stjernen 
Peter Friberg).

3 kolde på Missen

Christiania Soccer Club deltog også i den efterfølgende 
sæson (1991/1992), hvor der for første gang var en 
elitedivision, to førstedivisioner (en i øst og en i vest) og 
tre anden divisioner (alle i øst). I alt 50 hold deltog i denne 
sæson, hvor Christiania Soccer Club blev nummer 10 i 
elitedivisionen. Med til historien hører, at der i 2. division 
Øst A var et hold, der hed “3 kolde på Missen”. Det navn 
var nok ikke blevet godkendt af turneringsudvalget anno 
2011 (Lødigt, der vandt danmarksmesterskabet for hold 

i sæsonen 2007/2008, kom for eksempel til at hedde 
Lødigt, fordi holdet efter at have ansøgt om at bruge 
navnet Hundene fik at vide, at navnet skulle være lødigt. 
Og sådan blev det).

Den ubetinget største stjene på “3 kolde på Missen” var 
Jacob B. Markussen, der sidenhen har tilspillet sig hele 
fire resultater ved det individuelle danmarksmesterskab, 
blandt andet et finalenederlag i 1999 til græsk-
amerikaneren Ioannis Bazigos, der også blev 
danmarksmester i 2000, og som i dag lever af at køre 
rickshaw i det københavnske natteliv.

Mr. Nemo

I det tredje udgave af danmarksmesterskabet for hold, 
sæsonen 1992/1993, skiftede Christiania Soccer Club 
navn til Nemo. Holdet endte på en sjetteplads, men 
holdets topscorer (med en score på 14-6) blev samtidig 
topscorer i elitedivision. Der er selvfølgelig tale om Mr. 
Nemo aka Ynse aka Jens Lauridsen, der er den eneste 
af spillerne fra dengang, der stadig er med på holdet i 
dag, og som var med til at vinde danmarksmesterskabet 
i den netop afsluttede sæson (2010/2011). Der er i øvrigt 
et længere interview (på engelsk) med Jens Lauridsen 
i Gammon # 81, hvor han bliver udspurgt om dette og 
hint af den i dag rickshaw-kørende tidligere dobbelte 
danmarksmester, Ioannis Bazigos.

Allerede i debutsæsonen havde Nemo et andet hold, der 
blev nummer 4 Serie 1. Holdet overlevede nogle år, inden 
det blev nedlagt igen. Datidens Nemo II har dermed ingen 
aktier i Nemo II anno 2010/2011, som vi vender tilbage 
til senere.

Pokerstjernen og sangfuglen
Tilbage til nutiden. Vi befinder os, som tidligere nævnt, 
i Prøvehallen i Valby. Inden 22. og sidste runde mod 
Temple er Nemo sikker på at vinde mesterskabet. Som 
en særlig gestus stiller Nemo med pokerstjernen Gustav 
Hansen, der senest spillede en holdturneringskamp for 
Nemo i 2007 (sejr over Thorbjørn Schiønning fra Nemesis) 
og sangfuglen Rasmus Nøhr, der tidligere på dagen 
havde vundet en kamp for Nemo II over Agata Miasko 
fra Brønshøj BgK, men ellers senest spillede for Nemo I 
i 2007 (nederlag til Michael “Jesus” Jensen fra Kolding 
Backgammon Klub).

I opgøret mod Temple slår Gus Hansen Thomas Myhr, der 
i 2009 tabte den individuelle DM-finale til Brian Pedersen 
fra Roskilde Backgammon Klub (dem vender vi tilbage til 
senere), mens Rasmus Nøhr taber til Jakob Andersen.
Fælles for Gus Hansen og Rasmus Nøhr er dog, at de 
begge kan kalde sig for danmarksmestre for hold anno 
2010/2011.
Mens Gus Hansen aldrig før har vundet DM for hold, var 
Rasmus Nøhr med til at vinde mesterskabet for Klaps 
i sæsonen 1997/1998 - i øvrigt sammen med den 
nuværende holdkammerat Thomas Jespersen, der er 
portrætteret både i Gammon # 54 og Gammon # 107, og 
skrappe folk som Peter Jes Thomas, verdensmester 1993, 
og Karsten Bredahl, der med 57 resultater (herunder 
sejre i Nordic Open 2003 og 2005) er den mest vindende 
spiller i Dansk Backgammon Forbunds historie.
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Blot for at nævne nogle titler

Da denne artikel er en hyldest til Nemo, skal der naturligvis 
også være en præsentation af holdet. Nemo-spillerne har 
dog vundet så meget, at der kun vil blive knyttet et enkelt 
resultat til hver af spillerne. Det nye danmarksmesterhold 
består af Thomas Jespersen (vinder af Nordic Open 
2007), Morten Holm (vinder af Nordic Open 2002), Mads 
Andersen (verdensmester 2002), Katja Spillum (vinder 
af 1. Bussen Open, 2007), Kim Valeur (danmarksmester 
2003), Henrik Løber (danmarksmester 2010), Henrik 
Bang (årets hæderspris 2009), Jens Lauridsen (runner up 
Nordic Open 1993), Gabriel Andersen (runner up Oslo Open 
2005), Anders Jensen (runner up High Q Juleturnering 
2010), Tia Nielsen (runner up Svendborg Open 2010), 
Pierre Lynge (runner up DM for hold 2009/2010), Gus
Hansen (vinder af The Dutch Open Backgammon 
Championchip, 1993) og Rasmus Nøhr (vinder af DM for 
hold 1997/1998). Unægteligt et skræmmende CV.

Spedt hyldest

Nok om Nemo. Og så alligevel ikke helt. For det nye 
Nemo II blev i sin debutsæson nummer to i 3. division 
øst C, hvilket betyder, at holdet rykkede op i 2. division. Et 
andet hold, der rykkede op var Brian Pedersens tropper, 
de tidligere danmarksmestre fra Roskilde Backgammon 
Klub (som jeg lovede at vende tilbage til), der vandt 2. 
division øst B og dermed indløste en billet til 1. division. 
Topscorer i elitedivisionen med en score på 12-3 blev
Andreas Becher fra Nemesis, oprykkerholdet der blev 
nummer to lige efter Nemo. Becher har været med til at 
spille Nemesis hele vejen fra den laveste række til eliten.

Temple, der som den eneste klub i forbundet kan blære 
sig med, at tre ud af syv spillere hedder Thomas til fornavn, 
blev nummer tre i eliten. Topscorere på tværs af samtlige 
rækker blev Jan Ebbe Jensen fra 13. Brigade (1. division) 
og Michael Schou fra Mama Boys II (2. division øst B), der 
begge spillede 16-6.

Svendborg vs Østdanmark

Odense Backgammon Klub, Horsens Backgammon Klub 
og københavnske Force Majeure (det tidligere Temple 
II) rykkede ned fra eliten, mens Klaps I og Rulle Marie 

rykkede op sammen med Københavns Backgammon 
Klub I, der med 62 medlemmer repræsenterer ca. 10 
% af forbundets medlemmer. Udskiftningen betyder, at 
Svendborg Backgammon Klub i sæsonen 2011/2012 
vil være det eneste vesthold i elitedivisionen til at tage 
kampen op mod Nemo og de øvrige københavnerhold.

I alt 84 hold deltog i holdturneringen 2010/2011 - heraf 
12 fra Vestdanmark.

Gustav Hansen (tv) og Rasmus Nøhr - danmarksmestre for hold 2010/2011

Hold K V U T EKVEKT P +/-
1. Nemo 22 9 10 3 53 35 28 9
2. Nemesis (O) 22 9 8 5 50 38 26 6
3. Temple 22 8 9 5 46 42 25 2
4. Pokernyhederne.com 22 8 8 6 46 42 24 2
5. B.K. 2007 (O) 22 7 8 7 46 42 22 2
6. Lødigt 22 8 7 7 45 43 23 1
7. Team Play65 (M) 22 10 3 9 44 44 23 0
8. Soirée Dansante 22 8 5 9 44 44 21 0
9. Svendborg BgK 22 5 9 8 43 45 19 -1

10. OBgK (O) 22 6 9 7 41 47 21 -3
11. Horsens 22 6 8 8 41 47 20 -3
12. Force Majeure 22 2 8 12 29 59 12 -15

Spiller V T
3032 Thomas Jespersen 12 7
2150 Mads Andersen 8 1
7712 Henrik Løber (DM) 7 4
3391 Katja Sophie Spillum Svendsen 6 2
2382 Morten Lassen 6 4

66 Jens Lauridsen 3 5
7804 Gabriel Andersen 2 1
3775 Anders Jensen 2 1
3723 Tia Nielsen 2 2

12 Henrik Bang 2 3
8001 Kim Valeur Andersen 2 3
9601 Gustav Hansen 1 0
7399 Rasmus Nøhr 0 1
7007 Pierre Lynge 0 1
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Året der gik - i resultater
Vi husker da Lars ”Buster” Bentzon i sommeren 2010 blev Verdensmaster og da 
Søren ”Carlsberg” Larsen vandt Nordic Open samt WBGT finalen i Paris. Der er også 
sket meget andet i 2010 og da Nordic nu igen nærmer sig med hastige skridt, må det 
være tid til et lille overblik over hvem der egentlig vandt hvad sidste år.

Sidste års første store gammon begivenhed var i starten 
af februar i Valby, hvor der skulle findes en vinder af 
holdturnering 09/10.
Og fra bund til top røg Team Play 65 der i 08/09 var tæt på 
nedrykning, de endte nemlig som vindere af elitedivisionen 
2010 efter en spændende afslutningsdag.

Riverclub lagde i februar lokaler til et dm for damer 
som vendte stærkt tilbage efter 4 års pause, med hele 
38 deltagere. Nanna Lee som også var tilbage efter en 
pause, kunne efter 5 sejre i en 5 runders monrad kalde 
sig Danmarksmester.

Senere samme måned på High Q havde Taus Bøytler 
fået en ny idé, en turnering hvor alle er forhåndsfavoritter 
med en række med tmp begrænsning og en med rating 
grænse.
Mange nye og gamle ansigter dukkede op til en dag 
med monrad backgammon, alt gik efter planen hele 
dagen igennem og om aftenen kunne Anders storm 
Hansen kalde sig for årets havfrue og Ulla Hansen årets 
søstjerne.

Også TOTO- cup blev skudt i gang i februar, hvor den 
nybagte backgammon bog forfatter Marc B. Olsen løb 
med sejren.
Og Fyn havde også lidt at hygge sig med i de kolde 
vintermåneder, nemlig vintercup. Her blev det den tidligere 
formand Kenny Nissen der i sidste ende snuppede 1 
pladsen.

Med stor succes blev DM Doubles afholdt i Riverclub i 
Maj, og hele 43 par var dukket op for at lege med. Det 
hele blev afgjort i en spændende finale, hvor Peter Bosse 
og Mads Peter Andersen fra Kbgk snuppede 1 pladsen og 
titlen som årets bedste makkere.

Og så var der pokalafslutningen der blev afholdt på hotel 
Phoenix, og de 62 hold var skåret ned til 8. Men ulig 
Dbgf´s holdturnering er der her plads til at de små fisk 
kan nappe lidt til de større, og det måtte Nemo sande da 
de som seedet nr. 2 tabte i kvartfinalen til Kolding som 
var seedet 28. I semifinalen måtte Kolding dog se sig 
slået af finalisterne fra 90eren som i første runde havde 
vundet over Soireé dansante.
Turneringen havde i år fået nyt format, så nu skulle der 
spilles 2x3 kampe til 7, og i tilfælde af point lighed måtte 
hvert hold i den 7 og afgørende kamp ud i en consultation 
kamp. Og stemningen var høj da der i semifinalen skulle 
spilles consultation mellem Easy take og Rullemarie. 
”Drengene fra Easy take” som der flittigt bliver sunget, 
kæmper sig selvsikkert til finalen og er meget optimistiske 
derom.  Men i finalen var optimismen desværre ikke nok 
og Easy take måtte se sig slået af 90eren som derfor blev 

pokalmestre 2010

Over hele sommeren kørte også 6 individuelle turneringer 
og det blev Torben Rasmussen der vandt sommercup øst- 
novice, champrækken blev vundet af Steen Grønbech og 
sidst men ikke mindst var det Christian Munk-Christensen 
som vandt sommercup vest.
UEFA cuppen endte med Mads Peter Andersen som 
vinder og Champions League blev vundet af Mads Peters 
double makker Peter Bosse.
I Copenhagen League Singles som i 2010 blev afholdt for 
2 gang, vandt Claus Steensgaard talentrækken mens Mik 
Larsen vandt Elitedivisionen. Mik som i Juni også var en 
tur i Malmø og vandt turneringen Bushers Memorial.

I Juli slog Svendborg backgammon klub igen dørene op 
for Svendborg open, og denne gang den 11 af slagsen. Og 
denne gang blev det hverken en sjællænder el. en fynbo 
der løb med titlen i A-rækken, men derimod Marinos 
Hindkjær fra PrimeTime i Århus. B-rækken blev vundet 
af Brian Herbøl.

I August blev der afholdt Viborg open, hvor Inge 
Christoffersen løb med titlen i A- rækken og Anne Finnerup 
vandt B- rækken. Og samme dag, bare i Riverclub blev der 
afholdt en consultation doubles turnering ved Kedde og 
Inga. Her var 16 par mødt op til backgammon hygge og 
skybrud, og her endte Pernille Rosendal og Pia Jeppesen 
med sejren.

I August blev der for 17 gang afholdt DM Mix doubles, 
denne gang i Riverclub, og som noget nyt kunne kvinder i 
år spille mod mænd efter indbyrdes aftale. Men end ikke 
det kunne ryste Pernille Rosendal og Taus Bøytler som 
endte som nr. 1 af de 27 deltagende par.

Afslutningen på DM 2010 blev afholdt på Park Café i 
oktober, og sideløbende blev der afholdt en turnering for 
alle der ikke havde kvalificeret sig til de sidste runder. 39 
var mødt op for at deltage i denne turnering og også spille 
om muligheden for at vinde det brazilian board der var 
added til turneringens vinder. Og efter en sejr over Robin 
Neumann i finalen kunne Michael Bjørn Sejersen Jensen 
gå derfra en titel og et backgammon spil rigere.
Selve DM havde haft i alt 137 deltagere, og da alle andre 
var sorteret fra stod Henrik Løber tilbage med guldet og 
titlen som Danmarks bedste.

High Q Juleturnering som traditionen tro var arrangeret af 
Henrik Bang og High Q var desværre ikke så godt besøgt 
som tidligere år, men det kunne bestemt ikke mærkes på 
stemningen. Der blev julet igennem med julemusik, gløgg 
og æbleskiver, og til sidst blev det til en sejr til Patrick 
Toxværd.

Tekst: Tia Nielsen
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Copenhagen Christmas Tournament 2010 blev igen 
afholdt på hotel Phoenix.
Turneringen som altid er vel besøgt fra nær og fjern havde 
sidste år 89 deltagere, og efter en meget spændende 
finale mod Pia Jeppesen kunne Kenny Nissen snuppe 
titlen.

Den sidste turnering i 2010 var Svendborg Juleturnering, 
og på trods af sne og kulde have knap 40 spillere fundet 
vej til Svendborg borgerforening. Nye fine omgivelser og 
lækker mad var en succes og da dagen var omme kunne 
Kenneth Friis snuppe trofæet i A-rækken og det blev 
Goranco Kukeski der vandt B-rækken.

Held og lykke til alle i 2011, og tak til alle dem der gør det 
muligt at deltage i så mange gode turneringer hvert år.

Og så til sidst lidt statistik leveret af Karsten Bredahl:
Sammenlagt har der i 2010 været rullet terninger i ganske 
lang tid, og et udtræk fra rating listen viser, at der i 2010 har 
været spillet om sammenlagt 114.364 points (=228.728 
TMP), hvilket omregnet i effektiv spilletid svarer til ca. 2 år 
og 2 måneder – alt sammen på kun 1 år...

Årets spiller
Årets spiller bliver kåret i forbindelsen med præmieoverrækkelsen ved  Nordic Open 2011. Blandt 
dem, der afgiver deres stemme, trækkes der lod om et gavekort på 500kr til DBgF´s butik. 

Under NO vil der være udlagt stemmesedler til afstemning, 
men for de medlemmer der ikke kan stemme hér, kan 
der stemmes via mail til info@dbgf.dk. Sidste dag for 
denne mulighed er den 15. April. 

Der kan stemmes på tre kandidater. 
Kandidaterne, som bestyrelsen har udvalgt i år, er (i 
tilfældig rækkefølge): 

Kandidater til årets spiller 2011: 

Lars Bentzon 
• World Championship  #1

Søren Larsen 
• Nordic Open - #1 
• World Backgammon Tour - #1
• 8. Svendborg Juleturnering - #2 

Henrik Løber
• DM - #1 
• DM hold Elitedivisionen (2010-1011) - #1
• DM hold Elitedivisionen (2009-1010) - #2 
• Nordic Open - #5/8 
• Nordic Open Super Jackpot - #1 
• Copenhagen Christmas turnering 2010 - #3/4

Hæderspris
Endnu et backgammonår er gået, hvor der er blevet spillet mange turneringer, cafeturneringer 
mv., men sideløbende har mange udført et stort stykke arbejde i backgammon-regi, og derfor 
skal DBGF’s hæderspris atter uddeles ved Nordic Open 2011, der venter forude. Hædersprisen 
vil blive overrakt ved præmieoverrækkelsen på den sidste dag ved årets store turnering. Der vil 
kunne stemmes på Årets Hæderspris frem til NO’s sidste dag.

Hædersprisen er ikke resultatafhængig, men er mere 
en pris for et ihærdigt/flot udført stykke arbejde, 
strålende humør, stort engagement i klub-/landsregi 
– ja mulighederne og argumen-terne er uanede. Alt/alle 
med tilknytning til DBgF kan indstilles til denne pris: 
Enkeltpersoner, et hold, en klub, udvalg mv.

Bestyrelsen vil på baggrund, af jeres begrundede forslag 
lave en liste over de nominerede – overstiger forslaget 
dette, vil det blive reduceret af bestyrelsen. Forslaget skal 
sendes til DBgF (info@dbgf.dk) senest 1. april. Herefter vil 
listen over de nominerede blive offentliggjort.

For god ordens skyld vil vi bede jer skrive max. 5-10 linjer 
om den/de nominerede.

Mht. afstemningen vil der under NO blive udlagt 
stemmesedler – men for de medlemmer der ikke kan 
stemme hér, kan der stemmes via mail til info@dbgf.dk 
– sidste dag for denne mulig-hed er dog torsdag den 14. 
april. Blandt dem, der afgiver deres stemme, trækkes der 
lod om et gavekort på 500kr til DBgF´s butik.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Årets spiller

Hæderspris

 
 

Dansk Backgammon Forbund inviterer til 
 

23. Nordic Open 
 

Live Broadcast on U-stream 
 

21. april – 25. april, 2011 
Scandic Copenhagen 

 
 

4 Rækker: Championship, Advanced, Intermediate, Beginner 
Team Event 

Ladies tournament 
 Consultation Doubles, Mix doubles 

Ongoing Jackpots, stoppots 
Speed gammon, Sasan gammon 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Denmark Vs. The World 

Super Jackpots 
Seminar 

 
 

Nordic Open 2011 turnerings Staff byder dig velkommen til Årets 
Backgammonfest 
 
 
 

Turneringsdirektør 
Steen Grønbech (DK) 

 
Turnerings staff 
Allan Christensen 

Thomas Fugleheim 
Scarlett Serrero (FR) 

Antonia Schultze (GER) 
Julie C. Thabault (FR)  

 
 

 

Hold dig opdateret på 
www.nordicopen.dk 

HUSK! 
 Medbring dit eget 

backgammonspil 
 Annoncer din 

deltagelse på 
www.nordicopen.dk 
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Hotel 
Scandic Copenhagen 

 
 

 
Vester Søgade 6 
Tlf: 33 14 35 35 

 
 

Spil Backgammon med udsigt over Søerne 
Scandic Copenhagen har en fantastisk beliggenhed ved søerne i hjertet af København, 

kun 500 meter fra Tivoli. På Scandic er der gratis WiFi, fitness og mulighed for massage.  
 

Værelsespriser  
(Nævn Nordic Open ved bestillingen) 

 
Værelse DKK EUR 

Enkeltværelse 750 100 
Dobbeltværelse 950 127 
Tremandsværelse 1150 153 
Superior (enkeltperson) 1150 153 
Superior (2 personer) 1350 180 
Junior Suite (enkeltperson) 1450 193 
Junior Suite (2 personer) 1650 233 
Superior plus (enkeltperson) 1350 180 
Superior plus (2 personer) 1550 208 
Top floor Suite (enkeltperson) 1650 233 
Top Floor Suite (2 personer) 1850 263 
Præsident Suite 7500 1000 

 
 
 

Alle priser er inklusiv stor morgenbuffet og gratis trådløs Internetforbindelse. 
 

Bestil dit værelse på: 
www.scandichotels.com/copenhagen  

(bookingkode: BACK180411)
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Nordisk Backgammon tour 2011 
 

Det Norske, Svenske og danske Backgammon forbund har besluttet at gå sammen om 
en Nordisk backgammon tur i 2011. Man vil ved de tre største nordiske turneringer 
samle point og til sidst vil de 16 med flest point spille en final umiddelbart efter 
Swedish Open i Stokholm. De tre turneringer som turen udgøres af er: 
 

Nordic Open 2011 (Copenhagen, 21-25 april) 
Norway Open 2011 (Oslo, 3-5 juni) 

Swedish Open 2011 (Stockholm,19-21 august ) 
 
Man kan samle point I alle rækker til turneringerne (Championship, Advanced og 
Intermadiate) og point tildeles som følger: 
 
Sejr i Main: 7 point 
Sejr i Cons/2. Chance: 5 point 
Sejr I Last Chance: 3 point 
 
Man beslutter ved registrering om man vil deltage I turen ved at klikke det af på 
registreringsformularen og betale de 50€ som det koster at deltage i turen. På den 
måde tvinger man ikke folk til at deltage på turen. Man kan således godt spille Nordic 
open uden at skulle deltage i Nordic Backgammon tour.  
 
 
 
Præmie: 
De 3 backgammonforbund adder 2500€ til præmiepuljen fra start og dertil kommer de 
50€ fra alle deltagerne. Deltager f.eks. 100 ved Nordic, 50 ved Norway Open og 
endnu 50 ved Swedish open, vil den totale præmiesum løbe op i 12.500€. 
 
Vinder: 50% 
Finalist: 25% 
Semi finalist: 12,5% 
 
Pointene vil løbende blive opdateret på de tre forbunds hjemmesider og på 
turneringernes hjemmesider. 
 
Det er vores håb at rigtig mange vil støtte op om denne tur og gøre dette 
skandinaviske samarbejde til en succes. 
 
 
Mvh 
SBgF, NBgF og DBgF 
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Det handler om at lære
Mænd ingen adgang. Så kontant er mantraet hos Klaps II, der har det sociale i 
højsædet. 

Hos Klaps II, der blev 
opfundet forud for den 
netop afsluttede sæson, 
tager man dog den 
manglende oprykning 
med stoisk ro. For selv 
om holdet altid spiller for 
at vinde, er det sociale 
element det vigtigste. 
Dermed adskiller holdet 
sig ikke fra de fleste 
af holdene i de laveste 
rækker. Og så alligevel. For 
på et enkelt punkt er Klaps 
II ganske enestående: 
Der er adgang forbudt for 
mænd på holdet. 

Backgammon er en drengesport
Gammons udsendte har sat en af holdets spillere, Tina 
Møller Weile, i stævne til en snak om, hvordan det er at 
spille på et rent tøsehold. Og Tina behøver ikke tænker 
længe over åbningsspørgsmålet.
- Det er cool, at spille på et rent tøsehold, og vi er jo det 
eneste af slagsen, siger hun og fortsætter:
- Backgammon er en drengesport, derfor er det fedt, at vi 
har kunnet samle et rent pigehold. 
Jeg har jo ikke prøvet andet end det her tøsehold, så jeg 
har ikke rigtig noget at sammenligne med. Men jeg synes 
vi fungerer godt sammen socialt. Vi mødes og spiser inden 
kampene, hvor vi taler om alt andet end backgammon, 
og dem, som ikke skal spille, møder om muligt op til 
hjemmekampene og hepper.  Og ellers følges der med 
på sms. Så der er fuld opbakning, undervejs og bagefter, 
uanset om man har tabt eller vundet.

Spilletid til alle 
Tina klarede sig godt i løbet af sæsonen, og med en 
individuel scorer på 6-4 blev hun holdets næstbedste 
spiller - kun overgået af den erfarne Anna Bondo (8-3), 
der har været medlem af forbundet siden 1992, hvilket 
er længere tid end Klaps II’s øvrige spillere lagt sammen. 
Ud over Tina og Anna, består holdet af Barbara Fagone og 
pokerspilleren Monica Martinsen, der begge blev medlem 
i 2010 og holdets kaptajn, Birgitte Nissen, der har været 

medlem siden 2003. 
På trods af den store 
forskel i erfaring har 
der været rigeligt med 
spilletid til alle på holdet.
- Vi er et socialt hold, så 
det har været vigtigt for 
os, at alle har fået lov til 
at spille. Og det gør ikke 
noget, at vi ikke rykkede 
op. Vi er med for at lære, 
siger Tina, der ikke tror, 
at modstanderne tænker 
over, at Klaps II altid 
stiller med tre kvinder. 
Personligt er hun ligeglad 
med modstanderens køn. 

Kunsten at kigge backgammon
Det lå ikke i kortene, at Tina skulle blive backgammon-
spiller før hun i 2007 mødte Soirée Dansante-spilleren 

Af Taus Bøytler

24 sejre og 24 nederlag.  Fordelt over 16 holdkampe (og 48 enkeltkampe). Sådan lyder tallene, der beskriver Klaps II’s 
præstation i sæsonen 2010/2011. Holdet holder til 3. division øst B, hvor det endte på en delt tredjeplads sammen 
med Easy Take II. Dermed byder sæsonen 2011/2012 også på 3. divisionsbackgammon for Klaps II (og Easy Take 
II), der måtte se RPC-Mermaid III fra Ringsted og Københavns Backgammon Klubs femtehold placere sig på de 
oprykningsgivende pladser. 

Rundt om Klaps
Klaps har et førstehold og et andethold, der begge 
har hjemmebane på River Club i Valby, som 
førsteholdsspilleren Jes Bondo (bedre halvdel 
til Anna Bondo fra Klaps II) driver. Klaps I vandt 
DM for hold i sæsonen 1996/1997 og sæsonen 
1999/2000 og pokalturneringen i 2006, mens 
det blev til et nederlag i pokalturneringen i 
1996. Klubbens hjemmeside, www.klaps.dk 
blev senest opdateret den 10. marts 2010. 

Tina Møller Weile
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Michael Weile, der har huseret i forbundet siden 1992. 
Siden hen er parret blevet gift, og bekendtskabet 
med Michael blev samtidigt Tinas introduktion til det 
organiserede backgammonmiljø. Der gik dog et godt 
stykke tid, før Tina selv begyndte at bruge kræfter på 
præcisionsterninger, det gyldne punkt og crawford-
partiet.
- De første to et halvt år kiggede jeg rigtig meget 
backgammon. Det var spændende, forfærdeligt og 
samtidigt dybt fascinerende, at spillet aldrig er vundet, 
før den sidste brik er taget af. I begyndelsen troede jeg, at 
backgammon var ligesom ludo, men jeg fandt hurtigt ud 
af, at der er meget strategi, fortæller Tina, der selv spillede 
for første gang i forbindelse med Nordic Open 2010. Der 
deltog hun i begynderrækken, hvor hun vandt en af tre 
kampe, hvilket forbundet yderst generøst præmierede 
med et halvt års gratis medlemsskab. 

Fætre og kusiner 
Ud over begynderrækken deltog Tina også i mixed doubles 
sammen med Hr. Weile. 

- Jeg var mest med på sidelinjen, for jeg turde ikke rulle. 
Jeg var bange for at blive flov over, at jeg ikke vidste, hvad 
jeg skulle rykke, siger Tina. 
Weile-parrets præstation rakte ikke til en præmie. Det 
gjorde den til gengæld den 14. august 2010, da parret 
blev nummer to i Lødigt-spilleren Inga Vigh-Pedersens 
fødselsdagsturnering, hvor kun girlpower-konstellationen 
Pia Jeppesen og Pernille Rosendal klarede det bedre.   

Tina beskriver backgammonmiljøet som fantastisk. Som 
en stor fætter/kusinesammenkomst, hvor alle mere eller 
mindre kender alle. 
- Jeg har følt mig velkommen fra start af. Og så har det 
været fedt at opleve det sammenhold, der er på tværs 
af holdene, når danske spillere møder talstærkt op til 
udenlandske turneringer. Jeg var med Michael til Portugal 
Open i 2009, og har desuden hørt historier fra VM i Monte 
Carlo i 2007.  

Savner undervisning
Alligevel mener Tina, at holdturneringen kan være en 
hård mundfuld for en nybegynder.
- I holdturneringen spiller man bare hver torsdag. Det er 
jo ikke noget, man bliver bedre af. Jeg synes, at forbundet 
skulle gøre meget mere ud at tilbyde undervisning til 
begyndere, så de kan få skærpet interessen for spillet. 
Selv træner Tina ved at spille 17-pointere mod Michael 
Weile. Nogle gange spiller de bare der ud af. Andre gange 
diskuterer de kampen træk for træk. 

De første kvinder
Det første rene kvindehold var Århus-holdet 
Tøserne, der i den første udgave af DM for 
hold, sæsonen 1990/1991, blev nummer 
6 i Division Vest. I sæsonen 1991/1992 
skiftede holdet navn til Tøserne M/K, og 
som navnet antyder, var begge køn nu 
velkomne på holdet. Siden hen gik holdet 
tilbage til blot at hedde Tøserne, men tillod 
fortsat begge køn på holdet. Holdet blev 
opløst efter sæsonen 2008/2009, hvilket 
Team Play 65 sikkert er glade for. Team Play 
65 var egentlig rykket ned, men Tøsernes 
eksit fra holdturneringen gav Team Play 65 
en ekstra chance i elitedivision, og holdet 
takkede for tilliden ved at vinde DM i den 
efterfølgende sæson (2009/2010). 

Fortidens girlpower
I begyndelsen af dette årtusinde huserede 
Dice Girls i 2.- og 3. division. Holdet bestod 
blandt andet af Anna Bondo, der i dag 
spiller for Klaps II, Marianne Petersen, der 
i dag spiller for Soirée Dansante sammen 
med Michael Weile, og Tanja Lewis, der i 
sæsonen 2002/2003 blev topscorer i 2. 
division øst B med en scorer på 19-3. 

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1.KBgK V 16 11 0 5 30 18 22 -2
2.RPC-Mermaid III 16 10 0 6 29 19 20 -3
3.Klaps II 16 9 0 7 24 24 18 -8
3.Easy Take II 16 9 0 7 24 24 18 -8
5.KBgK VII 16 8 0 8 24 24 16 -8
6.Hit and Run II 16 6 0 10 24 24 12 -8
7.Roskilde BgK II 16 7 0 9 22 26 14 -10
7.Brønshøj BgK 16 7 0 9 22 26 14 -10
9.MainBrain BgK 16 5 0 11 17 31 10 -15

Spiller Hold V T +/- %

1. 9100 Sammy Nielsen Roskilde BgK 
II 10 6 4 0.6250

2. 10853 Morten Droob Brønshøj BgK 9 4 5 0.6923
3. 6005 Jens Chr. Pedersen KBgK V 8 2 6 0.8000
4. 9653 Anna Bondo Klaps II 8 3 5 0.7273
5. 6445 Timm Berglund Easy Take II 8 4 4 0.6667

6. 14148 Saban Simsek RPC-Mermaid 
III 8 5 3 0.6154

7. 3402 Dorthe Andersen Hit and Run II 8 7 1 0.5333
8. 16430 Mogens H. Pedersen KBgK V 7 2 5 0.7778

9. 3649 Torben Rasmussen MainBrain 
BgK 7 3 4 0.7000

10. 3265 Otton A. Kestenblatt Brønshøj BgK 7 5 2 0.5833

  
Spilleroversigt 

Spiller V  T    
9653  Anna Bondo  8  3    
3868  Tina Møller Weile  6  4    
3855  Monica Martinsen  4  3    
2126  Birgitte Nissen  4  6    
8280  Barbara Fagone  2  8    
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Titler i Backgammon 
DBgF har valgt at indføre et nyt titelsystem, der træder i kraft fra 
landsrådet i påsken 2011. Så vil du vide hvordan man bliver stormester 
i backgammon skal du læse videre. Hele systemet træder i kraft ved 
Nordic Open 2011 hvor det også vil blive præsenteret.

Gennem en årrække 
DBgF mistet medlemmer. 
Backgammon er langsomt 
forsvundet ud af bybilledet i 
takt med, at Carlsberg Cup 
efterhånden er forsvundet 
fra folks bevidsthed.

Fremadrettet må DBgF sætte sig selv i stand til, at kunne 
promovere spillet bedre overfor resten af befolkningen. 
Vi har meget stolte traditioner og nogle af de skrappeste 
spillere i verden. Alligevel er det meget svært at forklare 
udenforstående, hvor gode vi egentlig er, samt hvor godt vi 
er organiseret. Backgammon er i sig selv ikke spændende 
nok til at kunne konkurrere med andre tilbud, som i den 
grad forstår at promovere sig selv.

Jeg mener, det første skridt mod at kunne se seriøse ud 
udadtil, er at vi tager os selv seriøst. Som værktøj til dette 
har DBgF valgt at indføre titler. Ved indførelse af titler 
bliver det lettere at promovere spillere, der ikke lige har 
vundet fx DM eller VM. Titlerne giver os en god måde at 
kategorisere spillerne på, der ikke er påvirket så meget af 
varians, som det er tilfældet med ratinglisten.

Titlerne bruges på den måde til, at hædre spillere som har 
udvist noget specielt inden for det at spille backgammon. 
Det kan for eksempel være meriterende turneringssejre 
eller stabilt højt niveau over længere perioder.

Ser vi indad, vil det også kunne motivere en del spillere til 
at forsøge at opnå disse titler, og den prestige der følger 
med.
Titlerne
I mange andre sportsgrene og aktiviteter har man 
gradueringer og titler. Golf benytter handicap, og i skak 
har man på nuværende tidspunkt fire normale titler, man 
kan opnå. Langt de fleste kampsportsgrene har bælter 
med farver, der udtrykker den klasse, udøveren tilhører. 
Uden at vide noget specifikt om disse aktiviteter ved 
man alligevel godt, at det er stærkt at spille golf uden 
handikap, være stormester i skak eller have det sorte 
bælte i kampsport.

Backgammon får følgende tre titler
Backgammon super stormester: Den ultimative titel som 
kun tildeles spillere, der har vist, at de mestrer alle spillets 
facetter. Forkortes SGM for Super Grand Master. Ingen 
Spillere vil i dag kunne betegne sig som Backgammon 
super stormester.
Backgammon stormester: Den højeste normale titel som 
skal kunne opnås af ca. top 1% af medlemmerne. Titlen 
forkortes GM for Grand Master. Der er pt. 6 spillere i DBgF, 
som opfylder kravene og som kan kaldes sig for 
Backgammon stormestre: Backgammon international 
mester. En titel som tildeles spillere, der aspirerer 

til stormestertitlen eller til spillere der har store 
turneringssejre; helt specifikt DM, NO eller VM. Denne 
titel kan typisk opnås af spillere blandt de bedste 7-8% 
af medlemmerne. Titlen forkortes IM for International 
Master. Der er pt. 55 spillere som opfylder disse krav (+ 
de 6 stormestre).
Selvom dette system kun bruges in Danmark (til at starte 
med), er det vigtigt, at titlerne har noget “wau-effekt” af 
pr. mæssige årsager. Titlen IM lyder måske overdrevet. 
Den er en kendt fra skak, og den afspejler et niveau, hvor 
man er rykket fra de fleste, men stadig har et stykke til 
de bedste. Vi tolker derfor denne titel som værende til 
spillere, som ligger mindst midt i ethvert championship 
felt med chance for at vinde på en god uge.
Titelnavnene er de samme som benyttes i skak, hvilket er 
fint, da værdien af disse titler trods alt er bedre forstået, 
end nogle vi selv finder på. Titlerne er ærestitler og 
beholdes resten af livet. De er vidne om, at man på et 
tidspunkt har været mesterlig i forhold til sine samtidige 
medspillere.

Fordele ved titlerne
Medier
Ønsker man at lave reklame for arrangementer eller bare 
fortælle om sin klub eller generelt om DBgF, så har man 
fx mulighed for at snakke om, at en stormester holder 
foredrag og det lyder umiddelbart bedre end, at en “god 
spiller” holder foredrag, selvom vi godt ved, det ofte er 
det samme.
DBgF har også mulighed for at fremvise disse spillere 
som en slags frontfigurer/stjerner på hjemmesiden for 
interesserede og nye medlemmer.
Prestige
Det er helt centralt, at det er prestigefyldt at være 
titelholder. Hvis det er for nemt at opnå titlerne, vil 
interessen/prestigen følgende også være lav. Er det for 
svært at nærme sig en titel, gider ingen prøve. Derfor skal 
DBgF være med til, at hædre dem det lykkedes for. Alle 
nye titelholdere udnævnes officielt på landsrådet, hvor 
de bl.a. modtager et bevis underskrevet af formanden 
på vegne af DBgF. Derudover vil alle titelhavere have en 
minibiografi på hjemmesiden i en Hall-of-Fame.
Det er også helt naturligt, at man husker at benævne 
spillerne med deres titler til turneringer, på hjemmesiden 
og i “Gammon”. På den måde bliver det hurtigt normalt, 
at benytte titlerne for alle. Ligeledes virker det oplagt, at 
man på ranglisten har et ikon, der viser om man er SGM, 
GM eller IM. Derudover vil antallet af opnåede normer 
også vises i spillernes profiler.
Aktivitet i DBgF
Det er svært at forestille sig, at der ikke er en del spillere, 
der vil forsøge at opnå titlerne. Den mest direkte måde 
at gøre det på, er ved at spille en masse. Vi kan derfor 
forvente en øget aktivitet specielt fra de højere ratede 
spillere. Ligeledes får det ekstra betydning at spille godt 
og ligge højt ratinglisten, så flere kampe vil blive afviklet 

Af Peter Hallberg
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mere seriøst.
Sponsorturneringer
Får vi etableret et godt titelsystem, vil man helt sikkert, 
kunne sælge ideen om at holde sponsorerede turneringer 
for fx alle titelholdere. For en sponsor vil det lyde godt, at 
have en turnering med fx 4 stormestre og 12 internationale 
mestre. Det vil samtidig øge værdien af, og interessen for, 
at få en titel.
Ligeledes må det være nemmere for de enkelte hold i 
holdturneringen, at finde sponsorer hvis man fx har en 
stormester og 2 internationale mestre.
Opnåelse af titel
Formålet med systemet er, at det skal være relativt 
simpelt og være fleksibelt nok til at kunne tilpasses til 
de aktuelle behov i fremtiden. Derfor er, de krav jeg har 
opstillet udgangspunktet og man kan tilføje yderligere 
muligheder, hvis man i fremtiden skulle finde flere 
relevante kriterier. Det er derfor op til DBgF at vedligeholde 
systemets integritet.

Normer:
Der er fire måder hvorpå man kan opnå en norm:

1) Rangerings-norm (RN). Man får en norm, hvis 
man på noget tidspunkt har været på mindst 1300 i 
rating. I sagens natur kan man kun lave denne norm 
en gang.
2) Mesterskabs-norm (MN). Man kan opnå denne 
Norm ved vinde individuelt VM, Nordic Open eller DM. 
En 2. plads eller en consolation sejr i ovenstående 
turneringer giver 1/3 Norm. Der er ingen grænser 
for hvor mange normer, man kan lave på denne 
måde. MN Normer kan kun opnås i ovenstående 
turneringer såfremt der er over 64 deltagere.
3) TMP-norm (TN). Man kan lave en norm ved, at 
have spillet 1200 TMP med minimum 1200 i rating. 
Disse TMP behøver ikke være sammenhængende. 
Det er ikke muligt at lave mere end tre normer på 
denne måde. Derfor er alt TMP lavet med over 1200 
i rating overflødigt efter 3600 TMP.
4) Bot-norm (BN). Man kan opnå en norm ved at 
dokumentere mindst 5 matcher hvor der er spillet 
under 3,5 PR på XGR+ indenfor en periode på 2 
år. Disse kampe skal være til mindst 15 points og 
spilles i en af DBgF udvalgte turneringer. Godkendte 
turneringer er pt. VM, NO, DM og holdturneringen. 
Turneringsudvalget kan til enhver tid godkende en 
turnering til at indgå i bot-normen ligesom de er 
ansvarlige for at justere kriterierne for denne. Der 
kan maksimum laves to BN.

Alle normer for medlemmerne er udregnet med 
tilbagevirkende kraft. Dog vil det ikke være muligt at 
indsende kampe til BN spillet før Nordic Open 2011.
Hele stor mester systemet vil blive præsenteret til Nordic 
Open hvor de nuværende stormestre og internationale 
mestre vil modtage et bevis for deres bedrift.
Motivationen for disse grænser er, at ca. top 5-6% af 
medlemmerne skal ligge på et niveau, hvor de samler 
TMP til TN. Det vil sige, at der er et rimeligt flow af spillere, 
der samler point samtidigt til enhver tid. De 1300 man 
skal krydse for, at få en RN er bygget på ideen om, at 
man er helt i toppen af ranglisten (ca. svarende til top 
0,5%). Da der er ret store udsving i, hvad det kræver at 
blive nummer et, set over året, fastsættes dette tal, så 
man typisk ville være nummer et, krydser man denne 
grænse.

Normkrav til titler
De tre titler kan opnås på følgende måder:

1. Backgammon super stormester (SGM). Opnås 
ved at lave minimum otte normer og mindst en fra 
hver af de 4 normkategori.
2. Backgammon stormester (GM). Opnås ved at 
lave minimum fire normer og mindst en norm fra to 
normkategorier.
3. Backgammon international mester (IM). Opnås 
ved at lave en norm i en vilkårlig kategori.

Titelholdere
De medlemmer som gennem deres backgammonbedrifter 
allerede har opnået en titel vil blive hyldet til Nordic 
Open 2011 og få et bevis overrakt i form af et diplom. 
På www.backgammon.dk vil man på rating listen og 
brugerprofilerne kunne se samtlige titler og hvordan 
de er opnået. Herunder er alle betitlede spillere listet 
inklusive alle tidligere medlemmer. I Normantallet er 
normer opnået gennem 2. pladser og consolation sejre 
ikke medtaget – dette er udregnet efter gammon bladet 
er trykt. På Hjemmesiden kan man læse meget mere om 
de forskellige normer og hvordan de opfyldes

Backgammon stormestre
DBgF nr. Navn   Normer
18879 Lars Trabolt  4
2402 Karsten Bredahl  5
3032 Thomas Jespersen  4
7 Steen Grønbech  4
7712 Henrik Løber  4
18782 Mikael Jensen  4

Backgammon international mester
DBgF nr. Navn   Normer
31252 Chris Ternel  1
989 Michael Nikolaisen  1
76 Emil Malek  1
866 Peter Jes Thomsen  2
5991 Niels Fløjborg  1
77 Georges Velando  1
14964 Jesper Mølgård  1
7078 Thomas Bræmer-Jensen 1
9650 Brian Ullitz  1
2227 Anders Nielander  2
5072 Ioannis C. Bazigos  3
5730 Mogens Knudsen  3
10258 Tobias Christensen  1
20230 Lars Bønding  3
2150 Mads Andersen  1
1090 Tue Rex   2
1301 Navidi Afshar  3
2382 Morten Lassen  3
2869 Daniel Sørensen  1
14227 Rasmus G. Hansen  1
8001 Kim Valeur Andersen 2
10 Erik Sørensen  2
15794 Morten Daugbjerg  1
10610 Peter Friis Jensen  1
2709 Peter Hallberg  1
2185 Thomas Hansen  1
3311 Rolf Nielsen  3
2614 Morten Johansen  1
9039 Allan Westermann  1
4413 Peter Lego Fursund 2
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15699 Michael Hansen  2
18804 Asger Kjeldsen  1
1 Mikael Sørensen  1
3315 Sander Lylloff  2
2877 Andreas Christian Olsen 2
2791 Thomas Werling  2
6472 Taus Bøytler  2
1078 Michael Larsen  3
15239 Jonas Moehrdel  1
1339 Lasse H. Madsen  1
4004 Jakob Andersen  1
9280 Carsten Lindkvist  1
22776 Pia Jeppesen  2
4619 Martin Kruse Olsen 2
5878 Inge Christoffersen  3
14273 Brian Pedersen  1
8093 Claus Elken  1
1976 Mark Lillelund Larsen 1
55 Tony Hauboff  1
6495 Søren Andersen  2
10720 Søren Larsen  1
20738 Lars Bentzon  1
2840 Nicolai Skov  1
6222 Jan Olsen  1
10881 Reza A. Jamali  1
4825 Niels Bergendorff  2
7586 Brian V. Olesen  1
1096 Peter Valeur Bosse  1

Bliv medlem af Dansk Backgammon Forbund!

Backgammon er det sjoveste spil i verden! 
Det er ikke uden grund at Danmark i dag er verdens 
stærkeste backgammon nation. 
Denne status er opnået gennem et velorganiseret 
backgammonforbund, som sørger for at koordinere alle 
danske turneringer og markedsføre disse i Danmark.

Læs mere om alle dine fordele du får ved at være medlem 
på forbundets hjemmeside:

www.dbgf.dk/medlemsskab

Medlemskaber (Opkræves 1. juli og 1. januar):

• Introtilbud:   100 kr pr. ½ år

• Normalt kontingent:  250 kr. pr. ½ år

• Familiekontingent:  400 kr. pr ½ år

• Juniormedlemskab: 125 kr. pr ½ år

Sekretariatet informerer
DBgF’s officielle adresse er:

Dansk Backgammon Forbund 
Postbox 42, 5100 Odense C 

Telefon: +45 31 39 27 91
Telefonåbningstider - alle hverdage: 
kl. 14 - 17

Den satans hammer...
Der stod vel omkring 15 mennesker og så det. To af Danmarks absolutte topspillere havde sat 
hinanden stævne, og de fulgtes pænt ad. Jan Ebbe og Peter Bosse er navnene og anledningen var 
afslutningen på holdturneringen. 

Der var som sådan ikke noget på spil, for Bosse og 
KBgK I havde sikret sig oprykningen. Klubbens ubetinget 
stærkeste kort, Claus Elken havde netop vundet sin 15. 
sejr af 19 mulige, og champagnen var hjemme. Jan Ebbe 
havde også haft en forrygende sæson. Ikke alene havde 
han spillet samtlige kampe, 22 i alt, og havde det ikke 
været for to uheldige uger og tre nederlag, så havde Jan 
Ebbe haft en suveræn sæson. 16 sejre blev det dog til, 
heraf 12 i træk. Det er svært at lave sådan en stime, det 
ved vi alle. Men 13. Brigade kunne ikke rigtig nå noget, 
og det var kun på det personlige plan, at Jan Ebbe havde 
noget at spille for. Ikke mindst en velfortjent flot øverste 
podieplads på topscorerlisten. 

Og Jan Ebbe imod Bosse var et tilløbsstykke. Se, der er 
ikke mange af Bosses omkring 650 kampe, hvor Bosse 
er ikke må påtage sig favoritrollen, men lige aktuelt imod 
Jan Ebbe, var det vanskeligt at pege på en forhåndsfavorit. 
I det efterhånden ret kompakte felt at superstærke 
spillere i det danske backgammonmiljø, er held og 

dagsform de eneste faktorer. Om end held nok er en helt 
forkert betegnelse. Javist, et afgørende dobbeltslag kan 
isoleret set være heldigt, men at vinde en lang kamp, og 
vinde mange kampe, det kræver meget mere end blot 
Fru Fortunas indgriben. 

At man så alligevel føler, at forsynet spiller ind i ens 
kampe, det er en helt anden sag. Både Jan Ebbe og Bosse 
har været med i gamet i så tilpas lang tid, at de også har 
oplevet besynderlige og ligefrem usandsynlige sekvenser. 
Således også i dette afgørende parti, hvor begge spillere 
skulle bruge et point for at vinde. Bosse var i sovsen og 
havde fået fremtryllet et lille anker på 23-punktet. Der 
stod de trykt og godt, alle 3 brikker og skulle blot forbi 
en fuld prime, så var sejren hjemme. Men det kræver 
sin mand at få hele tre soldater forbi en seks prime, og 
Jan Ebbe smilede over hele femøren. Det smil fortonede 
sig ikke, men blev efterhånden en kende anstrengt, da 
en række obskure udfald bevirkede, at den fulde prime 
måtte opgives, og hvad værre var, at Jan Ebbe nu var på 

Tekst: Berti Stravonsky
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baren imod Bosses lukkede bord. Alt hvad ’Hammeren’ 
skulle præstere var såmænd blot et par 6’ere. Og han 
havde vel 2-3 slag til at producere i. Ikke noget videre 
problem, sådan da. For jo – det gik af helvede til. Det 
lukkede bord åbnede sig og Jan Ebbes smil blev bredere 
og bredere. Men så gik der et sus igennem os ugler. Bosse 
fik først en 6’er, og så en mere og Jan Ebbe var stadig på 
reolen. Smilet skiftede ansigt og Bosse lignede en glad 
Lars Løkke med pænt mange fadøl. Så skete det, der 
engang imellem sker. Pas 6 fra baren og et hit i outfield. 
Bosses sejr var nu forsvundet som dug for solen, og Jan 
Ebbe kunne få sekunder senere række hænderne i vejret. 
En flot sejr var i hus.

Ganske typisk for Bosse var der kun glade miner og en 
fremstrakt hånd til Jan Ebbe. ’Tak for kampen’, lød det. 
Atypisk til gengæld var, at skakuret ved siden af stadig 
både fungerede og så helt ud. Ikke så få ure har igennem 
årenes løb fået en ordentlig en på sinkadusen, og alle os, 
der har set Bosse vinrød i fjæset knalde knytnæven ned 
på det forsvarsløse ur, har tænkt vores. Men er så blevet 
formildet kun et sekund senere, når Bosse med både ord 
og gestik godt er klar over, at det ikke så så satans smart 
ud. Og de brune Bambiøjne og den venlige tone er nok. 
Man tilgiver. Hvad mange ikke er klar over, er at Bosse 
i 2010 fik hele to priser for sin opførsel og gentleman 
attitude. Både på Cypern til Cypres Open og i Paris til 
Paris Open fik Hammeren denne meget fornemme pris, 
der tilsammen knytter sportslighed, fairness og glæde 
ved spillet. Supergodt og fornemt, når nogen af de 
allerskrappeste viser flaget udenfor landets grænser og 
så tilmed er gode forbilleder for alle os andre.
Det var ikke Bosses sæson i 1.division. Slet ikke. Men 
lur mig, om denne glade jazzelskende gentleman ikke 
formår at blive en af topscorerne i den kommende sæson. 
Det stikker jeg gerne ud på. 

Denne artikel skulle egentlig have været en hyldest til 
Danmarks største backgammonklub, KBgK, og især til 
førsteholdet, der blandt andet rummer forrige sæsons 
nordiske mester Claus Elken samt Mads Peter Andersen, 
der nok er blandt landets fornemmeste analytikere. Det 
skulle have været en stor præsentation af holdet og 
dets meritter, men efter lidt research stoppede jeg ved 
omdrejningspunktet Bosse, førsteholdets anfører og 
epicenter. Han er en fremragende eksponent for spillet, 
og så sandelig også en vidunderlig faktor for førsteholdet, 
som han ubetinget er en uundværlig del af.

Jeg har jo ofte spurgt Bosse, hvad hemmeligheden 
er. Hvordan det kan være, at han sæson efter sæson 
præsterer på et så eklatant højt niveau. Svaret er altid 
det samme: ”De får Hammeren, Steensgaard, de får 
hammeren”, og så bobler smilene. Men der ER nu mere 
end blot hammeren. Metodisk og analytisk tilgang til 
spillet, i tusindvis af timer foran brættet både med og 
uden programmer, og så selvfølgelig en flair for tal og 
forståelse for spillets finesser. Det er en fryd at overvære 
når klubbens stærkeste spiller, Elken, møder Hammeren. 
Dels er dysten præget af en god tone, bygget godt over 
mange års venskab og samme sportslige ambitioner, 
dels er stort set alle kampene ekstremt velspillede og ret 
fornøjelige at overvære. I mine svageste øjeblikke kan jeg 
godt drømme om en nordisk finale mellem de to. Det ville 
være en sejr for alle.

Hvad er det så, der for mig til at næsten skamrose en 
tilfældig topspiller? Tja, jeg har valgt at zoome ind 
på Bosse, fordi han rummer det, der i mine øjne er så 
forbilledligt. Han spekulerer ikke i equity, flueknepperi, at 
bælle øl eller hvor meget der nu kan skovles ind i tilfældige 
highstakes tossechouetter. Næ, han spiller spillet og 
elsker det. På sin egen kærlige gentlemanagtige måde, 
og det kan vi alle lære af. Og bør.
Der er mange turneringer inden dansk backgammons 
fornemmeste skude, holdturneringen, atter søsættes, 
og især i Eliten er der mange spørgsmål. Jeg har et der 
brænder på tungen: hvilket metal for KBgK?
Og hvor højt ender Hammeren?

Bosse

Født og opvokset  i albertslund til han var 9 år. Herefter 
flyttede han til måløv.

Gået på samme folkeskole (Teglmoseskolen) som Claus 
Elken.
Bosse har til Paris open 2010  samt Cyprus open 2010 fået 
en gentlemans/faiplay præmie, for sin sportslighed over 
brættet, men også for sit altid glade, imødekommende 
og udadvendte ansigt udenfor gammonmæssige 
sammenhæng.  En titel han  måske selv har studset lidt 
længe over, da han jo til tider har haft et par udbrud under 
og efter en kamp (vi kender jo alle til Hammmeren som 
nogle gange slår til udenfor brættet, men på uret.).  Men 
samtidig også en titel han efterfølgende har prøvet at 
leve op til herhjemme i DK.
Bosse elsker musik og specielt Jazz. Han bruger det ofte 
meget til opvarming/afstressning inden en kamp, men 
også under en kamp. 

Bosse lever længe på at han fører den indbyrdes statistik 
mod Claus Elken.  Et emne der bliver bragt op ved enhver 
lejlighed.
Bosse er en travl herre, men som samtidig altid har god 
tid.  Bosse kommer aldrig til aftalt tid, så når der skal 
aftales mødetidspunkter indbyrdes, er man nødt til at 
ligge 15 minutter oven i bosses aftalte tidspunkt.
En modsætning til Claus Elken som altid er i god tid og 
stresser hvis deadlinen ikke bliver overholdt.
Men som hold har de to haft samme målsætning. 
Selvfølgelig at rykke op i Elitedivisionen er selvsagt, men 
også måden at gøre det på. De har på lagt stor vægt på 
sammenholdet, holdånden, motivation, sejrsvilje og god 
karma.  Alle vigtige elementer, som har haft en positiv 
inflydelse på resultaterne.

Peter Bosse
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Nyt fra Turneringsudvalget (TU)
Turneringsudvalget består for tiden af disse personer:
Karsten Bredahl, formand, Steen Grønbech, bestyrelsesrepræsentant
Henrik Bukkjær, Allan Christensen

Pokalturneringen.
Pokalturneringen i Dansk Backgammon Forbund står 
for døren. Tilmeldingsfristen er 29. april, hvor holdets 
indbetaling skal være registreret på forbundets konto. 
Betal derfor i god tid.
Turneringen vil foregå på samme måde som sidste år, 
hvilket betyder, at der spilles 2x3 kampe á 7 point. Læs 
invitationen grundigt, inden I tilmelder jeres hold.
TU har vedtaget en enkelt lille ændring til 
pokalturneringsreglerne:
I en evt. konsultationskamp skal uret indstilles med 3 
min. pr. point og 15 sek. pr. træk.

Evaluering på tremandshold.
3. division i øst og 2. division i vest har i den forløbne 
sæson været gennemført med tremandshold. TU er klar 
over, at der er meget delte meninger om denne ændring. 
Det er ikke muligt at sige, om det er succes eller fiasko på 
nuværende tidspunkt. Håbet er, at regelændringen bl.a. 
betyder, at færre hold trækker sig fra holdturneringen. 
Det har det desværre ikke betydet, da rigtig mange hold 
har trukket sig netop i år. Omvendt kan man sige, at det 
muligvis havde været endnu værre, hvis reglerne ikke var 
lavet om.
TU vil stadig gerne have tilbagemeldinger fra hold fra de 
to divisioner om, hvordan deres oplevelse af ændringen 
er.
I de følgende afsnit vil TU gøre opmærksom på regler eller 
fortolkninger af disse, som vi oplever, at mange spillere 
ikke har kendskab til.

Rygning. 
Sidste sæson blev indført nye regler for rygning i 
holdturneringen. Alle hjemmebaner skal have ikke-
rygerlokale. Vi er vidende om, at det ikke er tilfældet 
for alle hjemmebaners vedkommende. Hvis man som 
udehold oplever, at der ikke forefindes ikke-rygerlokale, 
har man lov til at bede om, at kampen spilles et andet 
sted. Hvis man er i tvivl, om hjemmeholdets bane lever 
op til kravene, er det derfor en god idé at kontakte 
modstanderholdets kaptajn på forhånd.
Det er selvfølgelig stadig lovligt at gennemføre kampen i 
røgfyldte lokaler, hvis ingen af holdene generes af det.

Hjemmebaner.
Generelt omkring hjemmebaner vil TU gerne gøre 
opmærksom på holdturneringsreglernes § 2.6:
”Hvert hold bestemmer selv sin hjemmebane. 
Hjemmebanen kan være på en privat adresse, på en 
café, i et klublokale eller lignende.
Et hold kan kun skifte hjemmebane i løbet af turneringen 
med Turneringsudvalgets godkendelse.
Hjemmebanen skal opfylde følgende krav:
a) Der skal være mulighed for at spille indtil kl. 24.00.
b) Der skal være ordentlige møbler og lysforhold.

c) Der skal være mulighed for at afvikle kampen i et 
røgfrit lokale.
d) Kampene skal kunne afvikles under sportsligt 
forsvarlige vilkår i øvrigt.
Hvis flere hold deler hjemmebane, skal der være plads 
til, at alle holdene kan afvikle hjemmekampe samtidigt, 
med mindre Turneringsudvalget på forhånd har godkendt 
at fordele ude- og hjemmebanekampene blandt holdene i 
forbindelse med turneringsplanlægningen. Ansøgning om 
dette skal indsendes senest i forbindelse med tilmelding 
til turneringen. ”

Ikke alle hjemmebaner opfylder disse krav. Vi oplever tit, 
at spillere giver udtryk for, at de har spillet kampe under 
horrible forhold. Det virker som om, at mange spillere 
tror, at de bliver nødt til at finde sig i ”hvad som helst”. 
Hvis I ikke føler, at spillestedet kan leve op til kravene, bør 
I kontakte modstanderholdets kaptajn for at bede om, 
at kampen flyttes til et andet sted. Dette behøver man 
ikke nødvendigvis gøre opmærksom på på forhånd, da 
forholdene på hjemmebane kan ændres under forløbet 
af en holdkamp. Nogle steder kan man f.eks. risikere, at 
der pludselig starter høj diskoteksmusik ved 22-tiden.
Holdkaptajnerne kan forhåbentlig blive enige om at 
flytte kampen, men hvis ikke skal kampen spilles færdig 
alligevel. Udeholdet bør i det tilfælde gøre tydeligt 
opmærksom på, at de spiller kampen færdig under 
protest og efterfølgende indberette forholdet til TU.

Håndtering af konflikter.
I TU oplever vi ofte, at vi får indberettet sager, der 
næsten er umulige for os at løse, da vi ikke har været 
til stede ved kampafviklingen. Det sker især ved 
holdturneringskampe, og vi vil derfor gerne indskærpe, at 
det er de to kaptajner, der er turneringsledere ved afvikling 
af en holdturneringskamp. De to skal i fællesskab finde 
en løsning, der gør, at kampen kan spilles færdig. Hvis de 
ikke kan blive enige, må det ene hold spille videre under 
protest og derefter indberette episoden til TU. I langt de 
fleste tilfælde bør det dog være muligt at finde løsninger 
ved fx at læse regelsættet (som skal være til stede på alle 
hjemmebaner) igennem.

Nye spillere.
I Dansk Backgammon Forbund håber vi i de kommende 
år at modtage mange nye spillere. Fra TUs side vil vi gerne 
opfordre jer til at tage godt imod disse spillere. Vi har brug 
for nyt blod, men mange af os, der har været i gamet i 
mange år, har muligvis glemt, hvor svært det er at starte 
i sporten.
Prøv at sætte jer i de nye spilleres sted: 
”Du er 20 år gammel og glæder dig til at spille 
backgammon, som du synes er verdens sjoveste 
brætspil.
Du møder op på et snusket værtshus.

Af Allan Christensen
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Offensive planer i defensive
stillinger - en udbredt misforståelse! 

I et backgammonparti sker det tit, at man efter et par dårlige sekvenser i starten pludselig er i 
defensiven. Modstanderen har måske skaffet sig et solidt forspring i ræset efter en slagudveksling, 
har lavet stærkere bord eller er ved at opbygge en faretruende prime – ofte flere af tingene 
samtidig!

I disse stillinger er ens bedste chance typisk hverken at 
gå i modoffensiven i form af at blitze/prime eller selv at 
forsøge at løbe sine brikker i sikkerhed, men derimod at 
gå hårdt efter at etablere et defensivt stærkt fremskudt 
anker. Lad os se på et par ’pressede’ stillinger:

Fejl 1 
Hvid skal spille 6-5 fra baren:

Her er hvid presset på ræset. Sort fører med 20 pips, 
og truer med at stikke af med sin ene bagmand. Hvid 
skal spille 6-5 fra baren, og kan nu vælge mellem flere 
planer.
Bar/14 er et forsøg på selv at få en brik i sikkerhed, da det 
minimerer risikoen for at blive hittet, men i et dårligt ræs 
med flere brikker tilbage end modstanderen, er trækket 
ikke specielt konstruktivt. Bar/20 13/7 er et aggressivt 

forsøg på at prime hvids brik på 24-punktet, men trækket 
er meget løst, da det gør det muligt for sort at stikke af 
på 6ere og hitte samtidig, samtidig med at det stripper 
midtpunktet.
Hvid kan ikke tillade sig en ekstravagant offensiv plan i 
denne stilling, men må prøve at organisere den stærkeste 
defensiv i form af et fremskudt anker. Til dette formål 
er Bar/20 24/18 klart bedst! Hvid slotter de to mest 
attraktive punkter (18 og 20) til et fremskudt anker, og 
maksimerer sine chancer for at etablere det i næste rul.   

Fejl 12 
Hvid skal spille 6-5 fra baren:

Her er hvid igen presset, da sort både har stærkere bord, 
fører i ræset, og truer med at stikke af med sin sidste 
bagmand. Hvid derimod har 4 brikker tilbage, og må 

Af Thomas Kristensen

Du skal spille mod en mand, der er 20-30 år ældre end 
dig selv.
Alle omkring dig taler indforstået om post crawford, 
doblingsvinduer og equity.
Der er masser af skrevne og uskrevne regler, som du ikke 
kender.
Du spiller meget dårligere end din modstander og har en 
følelse af at være lidt til grin.
Hvis du alligevel vinder, gør din modstander dig klart 
opmærksom på, at du kun vandt, fordi du var usandsynligt 
heldig, så glæden over sejren bliver blandet med en del 
malurt”
Dette er selvfølgelig et karikeret billede, men mon ikke 
de fleste nye spillere har oplevet noget lignende?
Det behøver ikke være sådan. Hvis du som erfaren 

spiller skal spille mod en ny spiller, bør du gøre os alle 
en tjeneste og være sød ved hende. Det er faktisk rigtig 
dårlig stil at begrunde sit nederlag med uheld. Det er det 
mod alle modstandere, men især mod helt nye spillere, 
da man som ny spiller har brug for succesoplevelser. Lad 
dog være med at tage denne oplevelse fra hende ved at 
gøre opmærksom på, at hun bare har været heldig.
En god idé til holdkaptajner, der stiller op med nye spiller: 
Nævn det for modstanderholdets kaptajn og appeller til, 
at de behandler den nye spiller pænt. I langt de fleste 
tilfælde vil det forbedre spillerens oplevelse væsentligt.
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igen gøre det til øverste prioritet at etablere et stærkt 
fremskudt anker.
Bar/20* 13/7 ser umiddelbart lovende ud – hvid satser 
på angreb også – men planen er forkert her. Hvid mangler 
ammunition til sin blitz/prime, og må først have styr på 
defensiven før han kan angribe. Bar/20 * 24/18 går ’All 
In’ på at etablere ét af de to stærkeste ankre, og er klart 
bedst!
Fejl 17 
Hvid skal spille 4-3 fra baren:

Hvid er som i sidste stilling både bagud i ræset med flere 
mænd tilbage end sort, samtidig med at sort har stærkere 
bord. Med Bar/22 13/9 kan hvid vælge ”en offensiv plan i 
en defensiv stilling”, som ser smart ud pga. duplikationen 
af sorts 4ere (til at lave 20-punktet og hitte brikken på 
hvids 9-punkt). Men trækket er forfejlet, da sorts offensiv 
er stærkere, og hvid derfor risikerer at blive kørt over, hvis 
han ikke stiller sig stærkt defensivt.
Bar/22 24/20 er den direkte vej til det fremskudte anker 

og bedste chance for en defensiv, der kan modstå sorts 
forspring i udvikling.
I alle tre stillinger består hvids fejl altså i at vælge en 
spilleplan på et område hvor sort er ham overlegen 
(løbetrækket i stilling 1, og angrebstrækket i stilling 2 og 
3) i stedet for at satse på en stærk defensiv i form af et 
fremskudt anker.
Positionerne opstod i øvrigt i en holdkamp mod Morten 
Holm, hvor jeg fejlspillede alle tre, hvilket var dobbelt 
slemt, da vi havde et error rate bet på matchen. Men 
forhåbentlig har jeg nu lært lidt om hvor stærkt det 
fremskudte anker er.
Til slut skal nævnes, at der selvfølgelig vil være stillinger, 
hvor modstanderen står så stærkt, at det bedste man kan 
gøre er at beholde sit anker på 24-punktet, frem for at gå 
’All In’ på at etablere et fremskudt anker. En sådan stilling 
har jeg konstrueret her:

Hvid skal spille 5-4, og gør klogt i at beholde sit 24-punkt 
mod sorts (for) stærke bord:

I forbindelse med, jeg begik en fejl i nedenstående position fik jeg lyst til at skrive en 
artikel til om begrebet gammonpris, der kun har været overfladisk berørt i tidligere 
eksemplarer af Gammon.

X:Wristy (Black)   O:shadowtnt (White)
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.

Pipcount  X: 123  O: 154 X-O: 0-0/5
Cube  : 2, X own cube
X on roll, cube action

Gammonprisen fortæller noget om, hvor værdifuld en 
gammon er. Jo højere gammonpris, desto mere vægt 
skal man lægge på de gammons, der er i positionen. 

Gammonprisen udregnes på samme måde i moneygames 
og i matcher: 

Gammonprisen =  

I moneygames er gammonprisen 0,5. Hvis man f.eks. 
sidder på en 2-cube og vinder en single, så får man 2 
point. Vinder man i stedet en gammon, så får man 4 
point, så en gammon er altså 2 point værd. Taber man i 
stedet en single, så taber man 2 point, hvilket er et sving 
på 4 point (fra +2 til -2).
Så regnestykket hedder 2/4=0,5.

Af Christian Munk-Christensen

Hvad koster en gammon? 
- teoriartikel på ekspertniveau
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 værdien af en gammon

svinget mellem at vinde en single kontra at tabe en single
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I matcher kan scoren have stor indflydelse på 
gammonprisen, hvilket jeg vender tilbage til senere i 
artiklen. Da beregningen af gammonprisen forudsætter, 
at man kender til matchequities, samt har det mentale 
overskud til at foretage udregningen i hovedet, så er det 
de færreste, der mestrer dette. Nogen spillere vil hævde, 
at det ikke har den store værdi at bruge kræfter på 
gammonprisen, men i forbavsende mange situationer 
kan netop gammonprisen hjælpe dig til at træffe den 
rigtige beslutning. 

Gammonprisen influerer ikke kun på cube actions, men 
også på mange checkerplay beslutninger. 
Har man f.eks. i et moneygame valget mellem 2 
checkerplays, hvor det ene checkerplay vinder flest spil, 
mens det andet checkerplay vinder flest gammons, så 
skal sidstnævnte checkerplay vinde dobbelt så mange 
ekstra gammons som det første checkerplay vinder flere 
spil, for at det er korrekt, da gammonprisen er 0,5.

Tilbage til positionen, hvor jeg fejlede:

X:Wristy (Black)   O:shadowtnt (White)
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.

Pipcount  X: 123  O: 154 X-O: 0-0/5
Cube  : 2, X own cube
X on roll, cube action

Først lidt stillingsanalyse:
- Jeg fører så godt i ræset, at hvis det var et rent ræs 

ville det været et solidt pas for min modstander. I et 
rent ræs ville han kun vinde 7% af spillene.

- Jeg har det bedste 5 punktsbord og en af 
modstanderens brikker fanget.

- Jeg 20 numre, der sender endnu en mand om bag 
min prime (11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44, 45, 
46).

- Jeg har 10 decideret dårlige numre (15, 25, 35, 55, 
56, 66)

- Jeg har 6 hæderlige numre, der hopper over primen 
med en mand (16, 26, 36)

- Min største svaghed i stillingen er de 2 mand, der er 
fanget bag modstanderens 4 prime. Det betyder, at 
han vinder nogle spil de gange, hvor det ikke lykkes 
mig at hoppe over primen. Modstanderen kan også 
vinde, når jeg hitter og han ankrer op. 

Over brættet tænkte jeg, at jeg stod klart bedst, og de 20 
numre var super stærke, så jeg mente, at jeg var god nok 

til at double. 
Det, jeg ikke havde tænkt på, var at rigtig mange af mine 
gevinster ville være gammons og at scoren betød en 
meget lav gammonpris. Hvis jeg ruller et af de 20 numre, 
der hitter, så er jeg næsten sikker på at vinde en gammon, 
hvis jeg undgår at blive ramt i bearoff.
Ifølge min XG rollout ender 46% af spillene med, at jeg 
vinder en gammon. I alt vinder jeg 62% af spillene, så 3 
ud af 4 af mine gevinster er gammons!

Efter min redoubling ser match equities således ud:
Hvis jeg vinder en single, så har jeg 85% MWC.
Hvis jeg taber en single, så har jeg 15% MWC.
Hvis jeg vinder en gammon, så har jeg 100% MWC.
Det giver en gammonpris på (100-85)/(85-15) = 15/70 
= 0,21.

Med andre ord, så har jeg her en stilling, hvor jeg vinder 
mange (46%) gammons, som ikke er ret meget værd, 
hvis jeg redoubler. Det burde have fået mig til at rulle. 

Hvis jeg undlader at redouble, så er gammonprisen helt 
anderledes:
Hvis jeg vinder en single, så har jeg 66% MWC.
Hvis jeg taber en single, så har jeg 34% MWC.
Hvis jeg vinder en gammon, så har jeg 85% MWC.
Det giver en gammonpris på (85-66)/(66-34) = 19/32 = 
0,59.

Så ved at redouble reducerer jeg værdien af mine 
gammons fra 0,59 til 0,21. Det er skidt i en position, hvor 
3 ud af 4 af mine gevinster er gammons.
Ifølge min XG rollout, så er det en blunder (-0,80) at 
redouble i en 5 pointsmatch. Modstanders 38% gevinster 
er rigeligt til at tage, hvilket også var hvad der skete 
aktuelt.

For at illustrere, at gammonprisen er det afgørende i 
denne position, så ville det have været en blunder ikke at 
redouble, hvis det havde været en 7 pointsmatch. 

I en 7 pointsmatch ser matchequities således ud efter en 
redoubling til 4:
Hvis jeg vinder en single, så har jeg 76% MWC.
Hvis jeg taber en single, så har jeg 24% MWC.
Hvis jeg vinder en gammon, så har jeg 100% MWC.
Det giver en gammonpris på (100-76)/(76-24) = 24/52 
= 0,46. 
Med en gammonpris på 0,46 er det pludseligt en stor fejl 
(-0,78) ikke at redouble, men dog stadig et take.

Som ovenstående er en illustration af, så bruger jeg ikke 
gammonprisen ofte nok, når jeg overvejer at double. Jeg 
bruger mest gammonprisen, når jeg overvejer om jeg 
skal tage eller droppe modstanderens doubling. 

Her er et eksempel på, hvordan man anvender 
gammonprisen i sine take/pas overvejelser.
Positionen stammer fra Swedish Open hvor Kasper ”Crap” 
Nielsen bliver redoublet af den tidligere verdensmester, 
Jørgen Granstedt. 
Granstedt er bagud 7-10/13, da han sender denne giftige 
4-cube i ringen:
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12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�2



Gammon 11826 Hvad koster / Invitation til Pokalturneringen

Score is X:10 O:7 13 pt(s) match.

Pipcount  X: 130  O: 116 X-O: 10-7/13
Cube  : 2, O own cube
O on roll, cube action

Havde jeg været i Craps sted, så ville jeg på en god dag 
have gjort mig følgende tanker om denne cube:

Først ville jeg beregne mit take point:
Pas:   10-9/13 => 59% MWC
Take / lose single: 10-11/13 => 40% MWC
Take / win: 13-9/13 => 100% MWC
Det giver et ”raw” take point på (59-40)/(100-40) = 
19/60 = 31,6%

Da der tydeligvis er mange gammons i stillingen, så ville 
jeg også kigge på gammonprisen og prøve at estimere, 
hvor mange gammons Granstedt vinder her. 

Hvis Granstedt vinder en gammon, så vinder han kampen. 
Så en gammon er 100-60 = 40% MWC værd. Det giver en 
gammonpris på 40/(100-40) = 40/60 = 0,66. 

Gammons er altså meget værdifulde for ham her, hvilket 
formentlig også var årsagen til, at han redoublede her. 
Hvor mange gammons vinder han så? Jeg ville gætte på 
30%. 

Det betyder, at jeg skal lægge 40/60 * 30 = 20% til mit 
take point som nu lander på 31,6+20=51,6%. Med andre 
ord skal jeg være favorit til at vinde partiet, for at jeg kan 
tage en recube, når Granstedt vinder 30% gammons.

Med 2 af Granstedts brikker fanget bag min prime, så 
ville jeg betragte mig selv som favorit i spillet, og dermed 
ville jeg tage. 
Aktuelt tog Crap redoublingen, hvilket min XG rollout er 
enig i med klar margen.

Som tidligere nævnt er det lidt tal-tungt at arbejde med 
gammonpris, men jeg vil postulere at hvis man kan man 
klare at beregne sit take point, så kan man også klare at 
beregne gammonprisen.
I afgørende situationer kan kendskabet til gammonprisen 
være forskellen på en korrekt beslutning eller en stor 
blunder. 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Obs! 
- igen med 

mulighed for 
3-mandshold 

 

 

inviterer til 

Pokalturnering for hold 2011 
 

Klassikeren i dansk backgammon, pokalturneringen, vender tilbage på 
sit årlige krydstogt over det danske land og formatet fra sidste år 
gentages. Skal du have muligheden for at kalde dig ”Pokalmester for 
hold 2011”, så læs videre og se, hvordan du kan gøre din entré i 
turneringen, som historisk set har tilsmilet underdogs igennem mange 
år… 
 
Formatet er igen i år 3-mandshold, og der skal således 
på et pokalhold i 2011 være mindst 3 spillere!  
Det anbefales dog, at hvert hold består af flere 
spillere, da det nogle gange kan være svært at stille i 
fuld opstilling til de forhåbentlig mange kampe. 

 

Format 
 Cup (knock-out systemet), 2 x 3 enkeltkampe (+ evt. en 

consultationsmatch til 7p.) 
 3 kampe til 7 point + 3 kampe til 7 point (kan nemt gennemføres 

med kun 3 spillere) 
 3-6 spillere kan anvendes i én runde 
 Samme spillere må ikke mødes 2 gange 
 I tilfælde af 3-3 (uafgjort) spilles én match til 7 point med 

consultation (dvs. hele holdet må diskutere alle beslutninger i 
consultation-matchen) 
 

Program for ØST-holdene 
(runde á 128) torsdag d. 12. maj 
(runde á 64) torsdag d. 19. maj 
(runde á 32) torsdag d. 26. maj 
(runde á 16) torsdag d. 09. juni 

 

Program for VEST-holdene 
(alle runder)  lørdag d. 21. maj (Svendborg, Bowl’n fun) 

 

FINALERUNDE for de sidste 8 hold 
Lørdag d. 18. juni, kl 12:00 (River Club) 

 

Finalen 
Finalestævnet lørdag d. 18. juni bliver afholdt på River Club, Retortvej 
45, 2500 Valby med start kl. 12 for 1/8-finalerne. Holdene vest for 
Storebælt vil blive inddelt i 1-2 grupper afhængig af antal i forhold til 
det samlede antal deltagende hold, og de indledende kampe for deres 
vedkommende vil blive afviklet på én dag (antageligt på en central 
beliggenhed), som planlægges og offentliggøres efter tilmeldingsfristen. 
 
NB. For yderligere information se www.dbgf.dk 
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Championship
& European Doubles 
Championship 2011

www.world-backgammon-association.com  •  info@world-backgammon-association.com

27 APRIL – 1 MAY 2011
Golden Tulip Hotel & Casino Nicosia (Lefkosa), Cyprus

Qualify for

Grand Finale prize-pool

25,000 €

GRAND FINALE
5.–7.12.2011

No registration fees for the European Pro Championship

A
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ED PRIZE

M O N EY€20,000up to
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inviterer til 

Pokalturnering for hold 2011 
 

Klassikeren i dansk backgammon, pokalturneringen, vender tilbage på 
sit årlige krydstogt over det danske land og formatet fra sidste år 
gentages. Skal du have muligheden for at kalde dig ”Pokalmester for 
hold 2011”, så læs videre og se, hvordan du kan gøre din entré i 
turneringen, som historisk set har tilsmilet underdogs igennem mange 
år… 
 
Formatet er igen i år 3-mandshold, og der skal således 
på et pokalhold i 2011 være mindst 3 spillere!  
Det anbefales dog, at hvert hold består af flere 
spillere, da det nogle gange kan være svært at stille i 
fuld opstilling til de forhåbentlig mange kampe. 

 

Format 
 Cup (knock-out systemet), 2 x 3 enkeltkampe (+ evt. en 

consultationsmatch til 7p.) 
 3 kampe til 7 point + 3 kampe til 7 point (kan nemt gennemføres 

med kun 3 spillere) 
 3-6 spillere kan anvendes i én runde 
 Samme spillere må ikke mødes 2 gange 
 I tilfælde af 3-3 (uafgjort) spilles én match til 7 point med 

consultation (dvs. hele holdet må diskutere alle beslutninger i 
consultation-matchen) 
 

Program for ØST-holdene 
(runde á 128) torsdag d. 12. maj 
(runde á 64) torsdag d. 19. maj 
(runde á 32) torsdag d. 26. maj 
(runde á 16) torsdag d. 09. juni 

 

Program for VEST-holdene 
(alle runder)  lørdag d. 21. maj (Svendborg, Bowl’n fun) 

 

FINALERUNDE for de sidste 8 hold 
Lørdag d. 18. juni, kl 12:00 (River Club) 

 

Finalen 
Finalestævnet lørdag d. 18. juni bliver afholdt på River Club, Retortvej 
45, 2500 Valby med start kl. 12 for 1/8-finalerne. Holdene vest for 
Storebælt vil blive inddelt i 1-2 grupper afhængig af antal i forhold til 
det samlede antal deltagende hold, og de indledende kampe for deres 
vedkommende vil blive afviklet på én dag (antageligt på en central 
beliggenhed), som planlægges og offentliggøres efter tilmeldingsfristen. 
 
NB. For yderligere information se www.dbgf.dk 
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23rd Nordic Open
21st to 25th April 2011

in Copenhagen

Schedule
All times are CET - Central European Time.

T hursday, April 21st 2011

Time  Event
10.00 - 12.00 Registration: Nordic Open Beginner
10.30  Beginner Seminar
12.00  Beginner 1st round
12.00 - 24.00 Jackpots and qualification satellites
13.00  DK Vs. The World - Round 1, 
  Speedgammon 
16.00 - 18.00  Registration: Championship, Advanced 
                             and Intermediate
16.00  Doubles Consultation
19.00 - 21.00 Dinner break
21.00  DK Vs. The World - Round 2, DMP

Friday, April 22nd 2011

Time  Event
12.00 - 14.30 Registration: Championship, Advanced 
                          and Intermediate
12.00  Denmark vs. The World - Round 3, 
                          Consultation doubles 
16.00  Welcome speech with prize giving 
                           award for Beginner. 
                           Public draw Championship flight.
17.00  1. - 2. round all flights
19:00 - 21:00 Dinner Break
21.00  Play resumes all flights

Saturday, April 23rd 2011

Time  Event
13.00  3. - 5. round all flights
13.00  Fighters’ bracket 1. to 4
17.00  Ladies tournament: 1st round
19.00 - 21.00 Dinner Break
21.00  Mix Consultation Doubles
21.30                   Play resumes
22.00  Nordic Open € 500 Super Jackpot
23.00  Denmark vs. The World - Round 4, 
  Heads Up

Sunday, April 24th 2011

Time  Event
13.00  Fighters’ bracket 5. - 8. round all flights
13.00  6. round all flights
15.00  Team event: 1. round
19.00 - 21.00 Dinner Break
21.00  Nordic Open 500€ Super Jackpot
22.00  Denmark vs. The World - Final

Monday, April 25th 2011

Time  Event
12.00  Last chance (all flights)
11.00  Quarter final, All flights
14.00                   Semi final, All flights
17.00                   Final, All flights
20.00   Prize giving ceremony

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entry & Registration main Events (EUR)
Flight  Entry Reg. Limitations
Championship € 700 € 100 None
Advanced € 240 € 40 None 1
Intermediate € 50 € 20 None 1
Beginner € 0 € 0 Less than 1020 rating 
    AND 500 TMP 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

www.NordicOpen.dk


